
 

 حل نما ذج امتحانات الكتاب المدرسى الفصل الدراسى االول 

 04و93صـــــــــ (1نموذج)

 أ(-السؤال االول :

 ناصر  -0القطارة  -9المتوسط  -2ام بجمة  -1

 -ما النتائج المترتبة : ( -ب

ادى الى حماية مصر من الجفاف واخطار -2 ادى الى تصدير كميات منه للخارج -1

 ادى الى تحرير مصر من ايدى الرومان  -9 الفيضان وتوليد الكهرباء

 (×(او)√ضع عالمة )السؤال الثانى 

1- (√ )2- (×) 9-(√) 0- (×) 

تشجيع المستثمرين على البحث والتنقيب عن حقول البترول  -2ترشيد االستهالك  -1ب( 

 والغاز الطبيعى

 اذكرسببا واحد لكل مما ياتى -السؤال الثالث:

 للشرب واالغراض المنزلية ىمصدر رئيس -1

 يستخدم فى صناعة االسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية -2

م الذى اعلن فيه الغاء العقوبات المفروضة على من 919النه اصدر مرسوم ميالن  -9

 يعتنق المسيحية

 برجين كبيرين من ابراج احد الحصون الرومانيةالنها اقيمت على انقاض جدران  -0

 القديس مرقس -2بطلميوس االول  -1 -ب(

 اختر االجابة الصحيحة  -السؤال الرابع :

 اكتافيوس -5فلسطين  -0الثالث -9ترعة السالم  -2الغاز الطبيعى  -1

  لم تقم ثورة الرعاة فى الدلتا -ب

 02و01صـــــ (2النموذج )

 الواحات البحرية -0فرع دمياط -9 جبل المغارة -2االسكندرية  -1 –( أ -:السؤال االول

* مصدر رئيسى للشرب واالغراض المنزلية * تساعد على قيام الزراعة *  -2لندرة االمطار  -1 -ب(

مصدر رئيس لتوليد الطاقة الكهرومائية مثل )السد العالى وبعض القناطر التى تم تشييدها على نهر 

 طرق نقل هامة ورخيصة * مصدر مهم للثروة السمكيةتعتبر  * النيل (

 النه اصدار مرسوما بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة واعدام كل من يتبع التعاليم المسيحية  -9

 أ( تخير االجابة الصحيحة مما بين القوسين  -السؤال الثانى :

 المحرق -0الصين  -9النهرى  -2جبل المغارة   -1

)وتشمل موارد المياه هى كل الموارد التى منحها اهلل لالنسان دون جهد من جانبه فى تكوينها  -1 -ب

 والتربة والهواء والنبات الطبيعى والثروة المعدنية

 دار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية واالدبية -2



 

 -ما النتائج المترتبة على : -السؤال الثالث:

 لوث الهواء وتلوث الماءتيودى الى اضرار كبيرة منها  -1

 تاسيس دولة البطالمة فى مصر -2

  اصبحت مصر والية رومانية ونهاية العصر البطلمى -9

لم تكن هناك اثار رومانية  -2 لم يتوفر النقد االجنبى قلة فرص العمل وزيادة البطالة -1 -ب

 لم تقم المسارح الرومانية وال التماثيل التى تركها الرومان –فى مصر 

 (×(او)√ضع عالمة ) -السؤال الرابع :

 (√)-5     (√) -0     ندرة المراعى (×) -9تحويلية      (×) -2   (√) -1

 النه يستخدم فى صناعة الحلى وبعض انواع العالج -ب(

 00و09صـــــ(9نموذج )

 شرق العوينات -0 ام بجمة -9المتوسط  -2الواحات البحرية  -1 -أ(-السؤال االول :

  -ب

من اجمالى قوة العمل فى مصر* تساهم الزراعة بنحو  %22*يعمل فى الزراعة نحو  -1

القطن  –البطاطس  –من جملة الصادرات السلعية * تشمل الصادرات ) البرتقال  24%

 (   االرز –الخام 

* ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث * ثورات الشعب المصرى ضد حكم البطالمة *  -2  

   زيادة نفوذ روما وتدخلها فى احوال مصر وخاصة فى عهد كليوباترا السابعة

النه اصدار مرسوما بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة واعدام كل من يتبع التعاليم  -9

 ة يالمسيح

 (×(او)√مة )السؤال الثانى ضع عال

1- (√ )2-(×) 9-(×) 0- (×) 

 تقم اى صناعات حديثة فى مصر مثل االالت الكبارى والسياراتلم  -ب

 -تخير االجابة الصحيحة مما بين القوسين : -السؤال الثالث :

 قسطنطين االول  -0ثانى  -9المزارع السمكية  -2الواحات البحرية  -1

 تلوث مياه الشرب –مما سيودى الى نقص االنتاج السمكى فى مصر  -ب

 -اكتب المصطلح العلمى : -السؤال الرابع :

 الجامعة  -5 ثورة الرعاة -0الصناعة  -9التلوث  -2الطاقة  -1

 

 

 

 

 



 

  -ب

 العصر الرومان  العصر البطلمى  وجه المقارنه 

كليوباترا  –بطليموس االول  اهم الحكام
 السابعة 

قسطنطين  -دقلديانوس –اكتافيوس 
 االول

ضعف الملوك بعد بطليموس  -1 اسباب السقوط
 الثالث 

ثورات الشعب المصرى ضد  -2
 حكم البطالمة 

زيادة نفوذ روما وتدخلها فى  -9
احوال مصر وخاصة فى عهد 

 كليوباترا السابعة 

حرم الرومان المصريين من  -1
 االشتراك فى حكم بالدهم 

اساء الرومان معاملة المصريين  -2
واعتبروهم طائفة تخدم الرومان 

 واالغريق 
االضطهاد الدينى الذى تحول بعد  -9

 ذلك الى اضطهاد مذهبى 
فرض الرومان على المصريين  -0

 امواع متعددة من الضرائب 
ان ثورات المصريين ضد الروم -5

 كان اهمها ثورة الرعاة فى الدلتا

 

      04و05( صـــــ0نموذج )

 السد العالى  -0بورسعيد  -9رشيد  -2االحمر  -1 أ( -السؤال االول :

 ويتخطى المرتفعات والبحار –النه سريع االنتشار  -1 -ب(

* بسبب * تلوث مياه البحار والبحيرات * استخدام الوسائل البدائية فى الصيد )عد  -2 

وجود اساطيل صيد متقدمة ( * قلة رؤوس االموال * صعوبة الصيد من البحر االحمر لكثرة 

 الشعاب المرجانية 

 حرم الرومان المصريين من االشتراك فى حكم بالدهم  - -9

 ن واعتبروهم طائفة تخدم الرومان واالغريق اساء الرومان معاملة المصريي -

 االضطهاد الدينى الذى تحول بعد ذلك الى اضطهاد مذهبى  -

 فرض الرومان على المصريين امواع متعددة من الضرائب  -

 ثورات المصريين ضد الرومان كان اهمها ثورة الرعاة فى الدلتا -

 (×(او)√السؤال الثانى ضع عالمة )

1-(× )2- (× )9- (× )0- (√) 

 ادى الى حماية مصر من الجفاف واخطار الفيضانات  -ب

 -اكتب ما تسير اليه العبارات : -السؤال الثالث :

معبد راس  - 4التقويم القبطى -5الفيضان  -0التجارة  -9الطاقة  -2الموارد الطبيعية  -1

  السوداء



 

 متروك لكل طالب يقول رايه الشخصى  -ب

 -االجابة الصحيحة :تخير  -السؤال الرابع :

 االول  -9الفحم   -2افريقيا  -1

 وزيادة البطالة فى مصرسيودى الى انخفاض مستوى المعيشة  -ب

 

 

 (5نموذج )

 -السؤال االول:

 ليبيا -0السويس  -9الشرقية  -2رشيد  -1أ(

وانتشار االمراض وتلوث التربة الزراعية  تلوث مياه الشربسوف يودى الى  -1 -ب

  والغذاء

 اتخذت الكنيسة القبطية فى مصر بدء تقويمها القبطى بسنة والية هذا االمبراطور  -2

 اصبحت مصر والية رومانية -9

 -اختر : -السؤال الثانى :

 فلسطين  -0دول شرق وجنوب افريقيا  -9القاهرة ودمياط   -2خليج السويس  -1

 لم يسهل على الرومان السيطرة على ايه ثورات ضدهم -ب

 -اكتب المصطلح الجغرافى الذى تدل عليه العبارات االتيه : -الثالث: السؤال

 الجامعة  -0 التجارة الخارجية -9التوسع الراسى  -2الكهرباء الحرارية  -1

 -ب

 يستخدم فى صناعة االسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية -1 

 وثقيلة الوزنيعد من ارخص وسائل النقل يستخدم فى نقل البضائع كبيرة الحجم  -2

 (×(او)√ضع عالمة ) -السؤال الرابع :

1- (√) 2- (×) 9- (× )0- (√) 

قيام  -حيث اعتبروهم طائفة تخدم الرومان واالغريق مما ادى الى كراهية المصريين لهم -ب

 المصريين بثورات ضد الرومان ثورة الرعاة

 

 

 

 

 

 



 

 (4نموذج )

 -السؤال االول:

 ناصر-4النيل -5شرق اسوان  -0االسكندريه  -9شرق العوينات  -2الغربية  -1أ(

 دوله منهم مصر  24اتحاد اقتصادى يضم شرق وجنوب افريقيا يضم  -1 -ب

  زيادة منسوب النهر اعلي من جانبي النهر -2

 -اختر : -السؤال الثانى :

 االسكندريه  -0ام بجمه  -9البحيرات   -2البحر المتوسط  -1

 بم تفسر  -السؤال الثالث:

 الن الفحم ثقيل الوزن ويلوث الهواء -1

بسبب ثلوث البحار واستخدام وسائل بدائية في الصيد و صعوبه الصيد بالبحر  -2

 االحمر لكثرة الشعاب المرجانيه و قله رؤس االموال

بسبب حرمان المصريين من الحكم واساءة معامله المصريين واالضطهاد الديني  -9

 المصريين اهمها ثورة الرعاة كثرة ثوراتوو فرض الرومان للضرائب  والمذهبي

 -: ما تدل عليه العبارةاكتب  -:ثالثالسؤال ال

عيسي عليه -4اكتافيوس -5قناة السويس  -0تنمية زراعية -9االجفاف -2الذهب  -1

 السالم

 لم تقم صناعه بمصر:        ماذا يحدث لوب/

 (×(او)√ضع عالمة ) -السؤال الرابع :

 ( √) -9( √) -2( ×) -أ

 ادت الي زيادة التلوث البيئي -1 -ب

 ادي لكثرة ثورات المصريين اهمها ثوره الرعاة-2

 

 (7نموذج )

 -السؤال االول:

 بورسعيد-0العقبه -9ناصر -2المتوسط  -1أ(

 سيؤدي الي قله التلوث  -1 -ب

 ادي الي الحفاظ علي الموارد المائيه  -2

  للمسيحيهادي الي انتهاء االضطهاد  -9

 (×(او)√ضع عالمة ) -: الثانيةالسؤال 

1-(× )2- (× )9- (× )0-(√) 

 



 

 ما المقصود ب: -السؤال الثالث:

 المواد الخام باستخدام االالت واالدوات الي صناعات متنوعه تحويل-

عصر دقليديانوس الذي اضطهد فيه المسيحين واصدرمرسوم لهدم الكنائس واعدام كل من -

  يتبع المسيحيه

 دوله منهم مصر 24اتحاد اقتصادى يضم شرق وجنوب افريقيا يضم  -

 -:قارن بين -السؤال الرابع : 

 لري االراضي جنوب منخفض الخارجه ---مشروع توشكى -1

 الف فدان شرق العوينات 255الستصالح  ---مشروع شرق العوينات

د الديني بسبب حرمان المصريين من الحكم واساءة معامله المصريين واالضطها -2

 والمذهبي و فرض الرومان للضرائب وكثرة ثورات المصريين اهمها ثورة الرعاة

 ماذا يحدث اذا:-ب

 الصبحت مصر صحراء جرداء -1

 لم تدخل المسيحيه مصر بالقرن االول الميالدي-2

 لقل التلوث البيئي-9

 

 (2نموذج )

 -السؤال االول:

 الشرقيه-0جبل المغارة-9 الواحات البحريه-2ناصر  -1أ(

سيؤدي الي عدم انشاء مكتبه االسكندريه و جامعه االسكندريه وعدم تصدير العسل  -1 -ب

 للصين

  -اختر : -السؤال الثانى :

   فلسطين -0حصن بابليون -9القاهرة الكبري -2 ترعه السالم-1

 بم تفسر  -ب

 يدخل في الصناعات الثقيله السيارات واالالت والقطارات وحديد التسليح-1

بسبب توافر المقومات الطبيعيه مواد خام ومصادر طاقه ومقومات بشرية ايدي عامله -2

 اسواقووسائل نقل و

 القامه احتفاالت دينيه واعياد االمبراطور-9

 بسبب كثرة ثورات المصريين عليهم-0

 -: ما تدل عليه العبارةاكتب  -:ثالثالسؤال ال

 تجارة داخليه  -0 اكتافيوس-9مشروع شرق العويناتاال -2 صناعهال -0

 



 

 ما مقترحاتك:-ب 

عقد االتفاقيات االقتصاديه مع الدول االخري والمشاركة في عضويه التجمعات  -1

 االقتصاديه وتحسين الصناعه

 انشاء المواني والتقليلي من الضرائب -2

 زيادة الوعي البيئي و استبدال المصادر الغير متجددة بالمصادر المتجددة -9

 (×(او)√ضع عالمة ) -: لرابعةالسؤال ا -0

1-(√ )2- (× )9- (× )0-(√) 5-(×) 

 

 

 (3نموذج )

 -السؤال االول:

 جبل المغارة-0لسكريا-9البرلس-2 النيل -1أ(

 ما مقترحاتك:-ب

عقد االتفاقيات االقتصاديه مع الدول االخري والمشاركة في عضويه التجمعات -1

 االقتصاديه وتحسين الصناعه

 في انشاء وسائل النقل انشاء الطرق والتوسع-2

 -اختر : -السؤال الثانى :

شرق -5نجع حمادى  -0البحر المتوسط  -9وادي النطرون   -2القاهرة الكبري  -1

 االسكندرية-4العوينات 

  ما النتائج المترتبه علي -ب

 لتخفيف الضغط عن ميناء االسكندرية -1

 ادى الي التلوث البيئي -2

 واالعتراف بالمسيحيه كديانه بجانب الوثنيهادى النتهاء االضطهاء للمسيحين  -9

 بم تفسر  -السؤال الثالث:

 بسبب االستنزاف وسوء االستخدام للموارد الطبيعيه-1

بسبب ثلوث البحار واستخدام وسائل بدائية في الصيد و صعوبه الصيد بالبحر االحمر  -2

 لكثرة الشعاب المرجانيه و قله رؤس االموال

 و توفير فرص عمل وسد حاجة السكان باالستيراد بسبب تصدير الفائض للخارج -9

 :ما المقصود -ب

 بناء مكون من ثالث طوابق في نهايته مصباح ليسترشد به السفن ليال ونهارا

 



 

 (×(او)√ضع عالمة ) -السؤال الرابعة :

1-(√ )2- (√ )9- (× )0-(√)  

 ماذا يحدث اذا:-ب

 في مصر لم يصنع االسمدة والمبيدات الحشريه والحديد والصلب-1

 لتطورت الصناعه وزاد الدخل القومى-2

 ولم ينتهى الحكم الروماني بمصر الستمر االضطهاد الديني والمذهبي للمصريين-9

 

 (14نموذج )

 

 -السؤال االول:

 البردويل-0نجع حمادى-9رشيد-2نهر النيل  -1أ(

 صوب ما تحته خط:-ب

 الطبيعيه-1

 المنجنيز-2

 الغاز الطبيعي-9

 البطلمي-0

 -: اكتب ما تدل عليه العبارات -السؤال الثانى :

 المسيحيه-0عمود السوارى   -9الصناعه  -2مترو االنفاق  -1

 -ما النتائج المترتبه علي:-ب

 ادت الي تدهور الثروة السمكيه-1

 ادى الي أنتهاء وانهيار الحكم البطلمي-2

 واليه رومانيهادى الي انتحار كيلوباترا السابعة وانطونيوس واصبحت مصر -9

 (×(او)√ضع عالمة ) -: الثالثالسؤال 

1-(× )2- (√ )9- (×) 

 بم تفسر-ب

 لدفاع عن البالد ضد المعتدين و القضاء علي ثورات المصريين -1

بسبب توافر المقومات الطبيعيه مواد خام ومصادر طاقه ومقومات بشرية ايدي عامله  -2

 ووسائل نقل واسواق

 بسبب السرعه واالنتشار وتغطى البحار والجبال  -9

 -:اختر االجابة -السؤال الرابع :

 البحر االحمر-1



 

 مصادر الطاقه-2

 دقليديانوس-9

 عمرو بن العاص-0

 اكتب دور واحد قامت به الدوله-ب

 معالجه مخلفات الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي-1

 االخريعقد االتفاقيات االقتصاديه مع الدول -2

 -صنف االثار التاليه:-ج

 مناره اسكندريه -معبد ادفوا---بطلميه

 معبد راس السوداء----رومانيه

 اديرة وادى النطرون -الكنيسه المعلقه----قبطيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


